
SPOLEČNOST PRO VÝZKUM KAMENNÝCH KŘÍŽŮ
Knihovna, Muzeum a Informační centrum Aš, Hlavní 23, 352 01 Aš, 

tel: 354 525 195,  e-mail: krize@muzeum-as.cz
IČO 70940479 

ZÁPIS ze setkání SPVKK ve dnech 27. a 28. září 2014  

v nově otevřené  národopisné expozici 

v Aši na Poštovním náměstí

Pátek 26. září 2014 v 17. hodin
Příchozí na setkání již  v pátek (22 osob),  navštívili na revitalizovaném náměstí slavnostní 
znovuodhalení sochy básníka J. W. Goetha.  Na večer byl rezervován v restauraci U Radnice 
salonek.
Sobota:  27. září 2014 v 10 hodin
Před zahájením prohlídka nové expozice 

O omluvu požádali: paní Belisová, Buganová, Pokludová, a pánové Kučera, Pekárek, Rajsigl,
Streubel, Urban
Trvalé úkoly, kontrola:
-Prohloubení spolupráce s pam. ústavy, s policií a hlásit ztráty památek
-Pokračovat v revizích zápisů a v dokumentaci nových nálezů. 
-Sledovat tisk a zasílat výstřižky nebo kopie do bibliografie KK 
-Poskytovat badatelský servis
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Badatelský servis byl poskytnut: soukromým badatelům 19x, vysokoškolákům 2x, pam. ústavům
6x, policii 9x, tisku 4x. televizi 2x, rozhlasu 2x, pověřeným MÚ 4x, celní správě 1x,
středoškolákům 1x.  Bylo  provedeno výběrové řízení na tisk letošního sborníku. 

1- Přivítání účastníků panem starostou a ředitelkou organizace Jitkou Zelinkovou, která odvolala
k 31. 12. 2014 na jeho žádost tajemníka společnosti Jaroslava Víta a  jmenovala nového tajemníka
pana Jiřího Poora.

Dále proběhlo jednání podle následujícího programu:
1- Vít Jaroslav - Přítomní věnovali zemřelému panu Dr. Valentinu Urfusovi tichou vzpomínku 

Následovala zpráva o činnosti Společnosti pro výzkum kamenných křížů za poslední rok.  
Zprávy  pp. Svobody,  Brojíra a  Mikuly,  Belisové,  Bělohradského, Wiesera, 
Kumpoštových, Málka a dalších jsou přílohou této zprávy a jsou založeny v archivu 
organizace. 

     2- Svoboda František a společníci:  Novinky získané při revizích kamenných křížů
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     3- Kumpoštová Jarmila: Změna stanoviště kříže 2228

4- Wieser Stanislav: Ilustrace ke článku  Osudy pomníků ve století novodobých válek

5- Brojír Jaroslav: Hledá se smírčí kříž od jihočeských Opařan

6- Samuel Miroslav: Prezentace s hudbou: Cesta po okresech PJ,  PM a Klatovy za krásou 
kamenných křížů

7- Procházka Zdeněk: Tvrz ve Lštění a technická památka broušení a leštění skla

8- Wieser Stanislav: Prezentace s hudbou: Přírodní tváře kamenů

9- Nečasová Eva:  Nový nález křížového kamene v Rohozci u Tišnova.

2 -  V     diskuzi    na internetu vystoupili pánové Wieser, Hofman, Pekárek, Streubel a další ke změně 
termínu ročních setkání z důvodu kolize termínu se Svatováclavskou národní poutí.  

3 -  Závěr jednací části  provedl pan Poor

Téma příštího sborníku: 
Vzpomínky na naše začátky a nové nálezy v roce 2015

Účastníci  děkují panu starostovi Blažkovi za návštěvu setkání a přejí mu v nastávajících volbách  
co nejvíce hlasů. V 16  hodin bylo jednání ukončeno. Část účastníků se odebrala pracovat do 
badatelny.      

Na večerní posezení byla rezervována  místa v salonku restaurace U Radnice.

Neděle:  29.  září od 9 hodin

Práce v badatelně, výměna zkušeností a neformální beseda

Závěr

Tajemník společnosti děkuje přítomným  za účast  (41  osob). Paní ředitelce  tlumočí uznání 
ostatních za dokonalou organizaci setkání a paní Hlaváčkové, Hrůzové a pánům Poorovi a 
Samuelovi za aktivní pomoc v průběhu zasedání. Těší se na příští setkání a přeje všem mnoho 
štěstí a radosti při dokumentování památek. 

Poznámka:
Sborník, který zúčastnění obdrželi, vznikl díky finanční podpoře města Aše.  Účastníci zaplatili 
vložné 105.- Kč. Cestovné a ubytování si každý hradil sám.

Příští setkání uskutečníme 3. a 4. října 2015 a nadále vždy první víkend v říjnu

Jaroslav Vít                                                                                          Jitka Zelinková
           tajemník společnosti                                                                               ředitelka organizace

a muzejníci

V Aši, 5 10. 2014

_______________________________________________________________________________________________________________________
Vyřizují:  Jaroslav  Vít,   Karlova   2482,   352 01   Aš;  telefon:  354525511,   603982938,

e-mail:  vit-jaroslav@quick.cz
Jiří Poor, Tylova 27, 35201 Aš ; telefon: 728517321,

e-mail: krize@muzeum-as.cz
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